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مدعی های جنوبی مقابل هم

هفت دیــدار از هفتــه یازدهــم رقابت های 
لیگ برتر بســکتبال باشــگاه های کشور امروز 
)دوشــنبه( برگزار می شــود. در جریــان این 
دیدارها و در مهم ترین آنها دو تیم مدعی و جنوبی 
پتروشیمی بندرامام و نفت آبادان رو درروی هم 
قرار می گیرند. پتروشــیمی در شرایطی میزبان 
این بازی است که بعد از باخت مقابل مهرام هفته 
گذشــته با غلبه بر توفارقان و ثبت یک برد دیگر 
در صدر جدول رده بندی باقی ماند. نفت آبادان 
اما در حالی این دیدار را برگزار می کند که هفته 
گذشته در دیدار خانگی برابر ذوب آهن متحمل 
اولین شکست این فصل خود شد. شاگردان فرزاد 
کوهیان حتی اگر نتیجه این دیدار خانگی خود 
را واگذار کننــد باز هم با توجه بــه دیدار معوقه 
شهرداری گرگان در صدر جدول باقی می مانند، 
اما آبادانی ها برای تثبیت یا بهبود جایگاه سومی 
خود به هر دو امتیاز این دیدار نیاز دارند. نتیجه 
این دیدار عالوه بر دو تیم برای شهرداری گرگان 
هم که شرایطی مشابه نفت دارد، خالی از اهمیت 
نیســت. گرگانی ها به خاطر تفاضل بهتر فعال در 
رده دوم جدول ایستاده اند اما کوچک ترین تزلزلی 
این جایگاه را از آنها می گیرد. شهرداری گرگان 
برای حفظ این جایگاه عالوه بر نیم نگاهی که به 
سالن بندرامام دارد به دو امتیاز کامل دیدار خود 
برابر توفارقان هم نیــاز دارد. ذوب آهن اصفهان 
که هفته گذشته در آبادان با غلبه بر نفت یکی از 
تاریخی ترین بردهای خــود را ثبت کرد، در این 
هفته از رقابت ها به مصاف شــیمیدر قم می رود. 
شهرداری بندرعباس دیگر تیم شگفتی ساز هفته 
گذشته که موفق به شکست مهرام شد نیز با تیم 
ته جدولی مس کرمان دیدار می کند و مهرام هم 
در تهران و در رقابت با نیروی زمینی برگزارکننده 
دربی پایتخت خواهد بود. در دیگر دیدارهای این 
هفته اکسون تهران به مصاف رعد پدافند هوایی 
می رود و شورا و شهرداری قزوین با آویژه صنعت 

مشهد دیدار می کند.
    

افزایش 70 میلیاردی بودجه 
کمیته المپیک

بودجه سال 99 توسط رئیس جمهور به مجلس 
تقدیم شد. بر این اساس ماده واحده الیحه بودجه 99 
بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است. در بودجه 
پیشنهادی سال 99 اعتبارات کمیته ملی المپیک، 
پارالمپیک و وزارت ورزش نیز مشخص شده است. 
با توجه به برگزاری بازی های المپیک توکیو، بودجه 
کمیته در الیحه جدید مبلــغ 144 میلیارد تومان 
پیشنهاد شده است. البته مبلغ پیشنهادی کمیته 
ملی المپیک بیش از این بوده است. در جدول شماره 
9 الیحه بودجه در ردیف اعتبارات مبلغ 30 میلیارد 
تومان برای بازی های المپیک 2020 توکیو به چشم 
می خورد. بودجه کمیته در الیحه سال گذشته 74 
میلیارد و 200 میلیون تومان پیشــنهاد شده بود. 
مبلغ بودجه سال جدید 70 میلیارد تومان افزایش 
داشته است. بودجه پارالمپیک نیز 86 میلیارد تومان 
پیشنهاد شده اســت. در این الیحه بودجه وزارت 
ورزش و جوانان در ســال آینده نیــز پیش بینی و 

پیشنهاد شده است.
    

 دعوت از 16 کشور 
برای جام باشگاه ها

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های 
جهان طبق تقویم اتحادیه جهانی در روزهای 26 
تا 29 آذرماه به میزبانی بجنورد برگزار می شــود. 
پیکارهایی که با حضور ســه تیم ایرانی و سه تیم 
خارجی در هر دو رشــته پیگیری خواهد شــد و 
فدراسیون کشتی در تالش است تیم های خارجی 
با کیفیتی را به کشورمان دعوت کند.حسن رنگرز 
سخنگوی فدراسیون کشــتی از دعوت 16 کشور 
برای شرکت در این رقابت ها خبر داد. در کشتی آزاد 
تیم های بازار بزرگ ایران، اترک خراسان شمالی و 
دانشگاه آزاد اسالمی مازندران و در کشتی فرنگی 
تیم های بازار بزرگ ایران، سیناصنعت ایذه و هیات 
کشتی سیرجان از کشورمان سهمیه حضور در جام 
باشگاه های جهان را به دست آورده اند. اما روز گذشته 
ملک محمد بویری سرمربی سیناصنعت ایذه اعالم 
کرد به دلیل مشــکالت مالی و بــاال بودن توقعات 
کشتی گیران قادر نیستند تیمی قدرتمند را برای ر 
جام باشگاه ها سازمان دهی کنند و احتماال از حضور 

در این رقابت ها انصراف خواهند داد.

منهای فوتبال

اســتقالل در ادامــه نتایج خوب 
هفته هاي اخیرش تیم شهرخودرو را 
هم شکست داد تا بعد از چهار سال بتواند 
دوباره صدرنشیني در لیگ  برتر را تجربه 
کند. البته این صدرنشیني با یک بازي 
بیشتر از دو تیم سپاهان و شهرخودرو 
به دســت آمده و پیروزي هر یک از آن 
دو تیم در بازي عقب افتاده مي تواند به  
معناي سبقت آنها از استقالل باشد. اما 
حتي صدرنشیني با این شرایط نیز براي 
استقالل که در چهار فصل اخیر هرگز به 
رتبه اول نرسیده بود قابل توجه است. 
شهرخودرو تا قبل از این بازي در زمین 
هیچ تیمي در فصل جاري شکســت 

نخورده بود اما استقالل اولین میزباني 
شد که تیم مشهدي را با شکست بدرقه 
مي کند. این پیــروزي در حالي براي 
استقالل به دســت آمد که شاگردان 
اســتراماچوني با فرم نسبتا متفاوتي 
نســبت به بازي هاي قبلي به دروازه 
حریف حمله مي کردند و براي دستیابي 
به گل حوصله بیشتري به خرج دادند. 

خط  حمله استقالل در هفت بازي 
اخیرش موفق شده بود دو گل یا بیشتر 
وارد دروازه حریفان کند اما پنجشنبه 
یک گل بیشــتر نزد و براي ثبت این 
گل نیز بیشتر از یک ساعت صبر کرد. 
آبي ها در این شــرایط امــروز مهمان 

پیکان هســتند و باید دید مي توانند 
صدرنشیني را حفظ کنند یا خیر، آن 
هم در شرایطي که اســتراماچوني به 
دلیل مشکالت مالي ساز جدایي کوک 
کرده و هنوز مشــخص نیست امروز 
روي نیمکت مي نشیند یا خیر. او دیروز 
حتي در کنفرانس مطبوعاتي قبل از 
بازي هم شــرکت نکرد. این در حالي 
است که آمار نشان مي دهد استقالل 
با سرمربي اش به سختي از پس پدیده 
برآمده و هیچ بعید نیست مقابل پیکان 
هم به مشــکل بخورد. مروري بر آمار 
بازي قبل استقالل این موضوع را بهتر 

نشان خواهد داد.

30پاسبيشتر؛دودرصددقيقتر
آمار متریــکا از بازي اســتقالل و 
شهرخودرو نشان مي دهد تیم یحیي 
در اغلب آیتم ها توانســته آماري بهتر 
از میزبانش به جا بگذارد اما اســتقالل 
بیشتر شوت زده و بازي را با یکي از همین 
شوت هایش برده اســت. شهرخودرو 
عصر پنجشنبه در مالکیت توپ، تعداد 
پاس و حتي دقت پاس آماري باالتر از 
استقالل به جا گذاشت. بازیکنان این 
تیم در 52 درصد از زمان بازي صاحب 
توپ بودند و 404 پــاس هم ردوبدل 
کردند. این آمار در مقایسه با مالکیت 
48 درصدي اســتقالل و تبادل 374 

پاس بین بازیکنان این تیم آمار بهتري 
است. شــاگردان یحیي در دقت پاس 
نیز 79 بر 77 از حریــف بهتر بودند اما 
جالب اســت که با وجود این برتري ها 
در خیلي از دقایق نمي توانستند از زیر 
فشار اســتقالل خارج شوند و حمالت 
آبي پوشــان همواره با حمایت درست 
هافبک هاي این تیم به خصوص ریگي 
و علي کریمي با موج دوم و سوم حمله 
همراه مي شــد. این روند باعث شــد 
آبي پوشــان بیــش از دو برابر حریف 
به سمت دروازه شــوت بزنند و تعداد 
شوت هاي در چارچوب آنها نیز هشت 
برابر شــهرخودرو باشــد! خط حمله 
پرتوان استقالل در این بازي 13 بار به 
دروازه حریف شوت زد که هشت بار این 
شوت ها در چارچوب دروازه قرار گرفتند. 
در مقابل از 6 شوتي که شهرخودرو روانه 
دروازه استقالل کرد فقط یک شوت در 
چارچوب دروازه قرار داشت و یک شوت 
نیز به تیر دروازه خــورد. با توجه به این 
آمار، مشخص مي شود که هر چه بازي به 
دروازه استقالل نزدیک تر شده، بازیکنان 
دفاعي این تیم فشار را روي حریف بیشتر 
کرده و دقت شــوت زني را از بازیکنان 
شهرخودرو گرفته اند. کاري که در آن  
سوي میدان شاگردان یحیي کمتر در 
انجام آن موفق بودند و به خصوص علي 
نعمتي و فرامرزي، روز پراشتباهي در 

خط دفاعي داشتند.
غيبتبهترينبازيكن

در آنالیــز نفر بــه نفــر بازیکنان، 
اســتقاللي ها به طــور میانگین نمره 
7.2 گرفته انــد و میانگین نمرات فني 
مشــهدي ها از 6.2 باالتر نرفته است. 

شــیخ دیاباته بهترین بازیکن میدان 
بوده و هشت نفر از 11 بازیکني که نمره 
باالي هفت گرفته اند استقاللي هستند. 
آنالیزهاي متریکا نشان مي دهد دیاباته 
در 6 نبرد هوایي پیروز شده، سه شوت 
زده که دو شوت در چارچوب بوده و یکی 
از آنها هم گل شــده است. او در تمامي 
این آیتم ها بهترین عملکرد را در میان 
همه بازیکنان داشته تا باالترین نمره 
بازی )7.85( را کســب کند. بعد از او 
علي کریمي بــا نمــره 7.58 و هرویه 
میلیچ با نمره 7.57 بهترین بازیکنان 
میدان بوده اند. در استقالل فقط فرشید 
اسماعیلي و حسین حسیني نمره کمتر 
از 6 گرفته اند و جالب این است که مهدي 
رحمتي )7.14( با وجود دریافت یک 
گل نمره اي باالتر از حسیني دریافت 
کرده است. به این نکته باید اشاره داشت 
که دیابانه در بازي با پدیده چهار کارته 
شد تا بازي امروز استقالل مقابل پیکان 
را از دست بدهد. بدون شک استقالل در 
غیاب او با مشکالت زیادي در خط حمله 

روبه رو خواهد شد.
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سال2019برایســجادگنجزادههمه
چيزداشت.کاراتهکایدستهسنگينوزن
ايرانکهنهتنهايكیازشانسهایاصلی
کسبسهميهالمپيکاست،بلكهخيلیها
ازاالناورارویسكویالمپيک2020توکيو
میبينند.گنجزادهدرسال2019توانستبا
ايستادنرویسكویقهرمانیکاراتهوان
مادريدضمنرقمزدنيکپايانطاليی،در
اينسالبرایباردومعنوانگرندوينریرا
همبهدستبياورد.البتهاوتوانستدرسال
2019بهيكیديگرازاهدافخودشبرسد
وآنرساندنتعدادمدالهایطاليشدر
ليگهایجهانیبهعدد10بود.گفتگوی

گنجزادهبا»گل«رابخوانيد.
    

 باتوجهبهاينكهکاراتهدرسال2019
تورنمنتیندارد،میشوددربارهسالیکه

گذشتصحبتکرد.
خدا را شکر سال 2019 با مدال طال برای من 
تمام شد. من در این سال سه مدال طال، یک نقره 
و دو برنز توانســتم در لیگ های جهانی به دست 

بیاورم. کسب دوباره عنوان گرندوینری هم اتفاق 
خوبی برای من بود. در رنکینگ جهانی هم نفر اول 
هستم و در رنکینگ المپیکی نفر دوم. در مجموع 

تمام اینها سال خوبی را برایم رقم زد.
 بهنظرمیرسدباتوجهبهمشكالتیکه
درورزشکشوربود،کاراتهتوانستتااينجا

بهخواستههايشبرسد.
هدف ما برمی گردد به 2020 و کسب سهمیه 
المپیک. ولی تا اینجا خدا را شکر عملکردمان خوب 
بوده. هنوز پنج مسابقه دیگر داریم و امیدوارم این 
عملکرد خــوب در تورنمنت های باقی مانده هم 

ادامه داشته باشد و بتوانیم به موفقیت برسیم.
 تيمايرانعنوانبهترينتيم2019

راهمکهبهدستآورد.
بله این عنوان در بخــش آقایان به 

دســت آمد. واقعیت این اســت که 
این حاصل یک اتفاق نبــوده. همه 
دست به دســت هم دادند. از وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک گرفته تا 
حمایت فدراسیون و سرمربی و مربی 
و تالش بازیکنان نقش  داشته اند تا 

بتوانیم نتایج خوبی بگیریم و مجموع 
مدال های مان )30 مدال( از کشورهای 

دیگر بیشتر باشد.
 کمیهمازکاراتهوانمادريد

صحبتکنيم.اينمرحلهازليگجهانی
چطوربود؟

این مســابقات معموال در یک سطح برگزار 
می شود و بهترین های دنیا می آیند و همه دنبال 
جمع کردن امتیاز هســتند. طبیعتــا ایران هم 

بازیکنانی که شانس کسب سهمیه المپیک 
دارند را به ایــن تورنمنت برد و خدا را 
شــکر من هم جزو مدال آوران این 

مرحله بودم.
نکته جالــب این مســابقات 

عملکــرد دور از انتظار 
ژاپن بود که تنها یک 
برنز در کومیته 

مردان کسب کرد. راستش من به عملکرد ژاپن 
توجه نکردم. اما در وزن من یک ژاپنی هست که 
سال هاست با یکدیگر مسابقه می دهیم و معموال او 
برنده می شود اما در دو مسابقه گذشته توانستم او را 
شکست بدهم. واقعا بازی سختی بود ولی توانستم 
پیروز از میدان خارج شــوم. از طرفی این نتیجه 
ژاپن فکر می کنم طبیعی باشــد. چون فقط تیم 
ایران است که در لیگ های جهانی ثبات داشته. 
بقیه تیم ها یک مرحله خوب بودند و یک مرحله 
بد. در کل هم ما تمام تمرکزمان را روی عملکرد 

خودمان می گذاریم.
 يکهدفديگرشمارسيدنبهدهمين
مدالطالدرليگهایجهانیبودکهآنرا

محققکرديد.
بله خــدا را شــکر در این چند ســال که در 
لیگ های جهانی شــرکت کردم توانستم 
مدال های طــال بگیــرم. برایم خیلی 
مهم بود که در سال 2019 تعداد این 
مدال های طال را به عدد 10 برسانم 
و حاال خوشحالم که به یکی از اهدافم 
رسیدم. امیدوارم با تالش در آینده به 
اهداف دیگرم هم برسم که بزرگ ترین آن 
ایستادن روی سکوی قهرمانی المپیک است.
 شــمانفردومرنكينگالمپيک
هستيد.فاصلهتانبارقيبترکيهایکه

صدرنشيناست،چقدراست؟
800 امتیاز. یعنی اندازه یک مدال 
نقره. تمام هدف من این اســت که در 
رنکینگ المپیک صدرنشــین شــوم و 

ان شاءا... او را می گیرم.

 همچنيننگاههایبسياریرویرقابت
شماوذبيحا...پورشيباستکهدرمادريداز

اوفاصلهگرفتيد.
نه فاصله ما هم خیلی زیاد نیست و فقط اندازه 
یک مدال فاصله داریم. همان طور که گفتم هنوز 
پنج مسابقه مانده و امیدوارم هر کسی که شایسته  

است در المپیک به میدان برود.
 تابهحالباپورشيبدربارهسهميه
المپيکصحبتکرديديابخواهيدکری

داشتهباشيد؟
نه اصال. در کاراته به ما یاد داده اند همیشــه به 
یکدیگر و بزرگ ترها احتــرام بگذاریم. اصال در 
تیم جو کری خوانی وجود ندارد. اتفاقا همه پشت 
هم هستیم و فرقی ندارد که چه کسی به سهمیه 
می رســد. ما در کاراته یک تیم هســتیم و مهم 

موفقیت کاراته ایران است.
 تكليفسهميههاچهزمانیمشخص

میشود.
سهمیه از طریق رنکینگ 26 اسفند با پایان 
پنج تورنمنتی که گفتم مشخص می شود. یک 
مسابقه هم در فرانسه هســت که در آن سهمیه 
توزیع می شود که فکر می کنم اردیبهشت برگزار 

می شود.
 پسزمانبرایآمادهسازیالمپيک

داريد.
بله با مشخص شــدن ســهمیه ها از طریق 
رنکینگ 5،6 ماهی زمان تا المپیک داریم. البته 
ما تمام این مسابقه هایی که شرکت می کنیم را به 
چشم تمرین می بینیم تا تجربه خوبی کسب کنیم. 

ان شاءا... که بتوانیم عمکلرد خوبی داشته باشیم.

لغو 6 بازي طي دو هفته اخیر لیگ  برتر، سازمان لیگ را با 
چالش بزرگي براي برنامه ریزي این رقابت ها مواجه کرده است. 
سازمان لیگ، برنامه فشرده اي تا پایان نیم فصل اول رقابت ها 
دارد و پس از تعطیالت نیم فصل نیز مجددا این برنامه فشرده تا 
پایان رقابت ها ادامه خواهد داشت. از چهارشنبه هفته گذشته 
)13آذر( تا روز جمعه 6 دي ماه یعني طي 23 روز قرار اســت 
پنج هفته از رقابت هاي لیگ برگزار شود. یعني تیم ها به طور 
میانگین در هر 4.5 روز یک بازي برگزار مي کنند. بعد از پایان 
این مقطع، تیم ها به مدت 35 روز راهي تعطیالت مي شوند تا 
از 11 بهمن مجددا با برگزاري هفته هجدهم رقابت ها را از سر 

بگیرند. از آن تاریخ به بعد، هیچ فرصتي براي برگزاري بازي هاي 
عقب افتاده یا اضافــه کردن هر بازي خاصــي وجود نخواهد 
داشت. چراکه از بهمن ماه نمایندگان ایران در آسیا درگیر لیگ 
قهرمانان مي شوند و همزمان بازي هاي لیگ هم با فشردگي 

خاص خودش در جریان خواهد بود. 
از 11 بهمــن تــا 28 اســفند هفته هــاي هجدهــم تا 
بیست وچهارم به شکل فشرده برگزار مي شود. از 28 اسفند تا 
14 فروردین لیگ تعطیل خواهد بود و برخالف فصل گذشته 
که دربي تهران در ایام نوروز برگزار شد، تیم هاي باشگاهي در 
این مدت تعطیل هستند. این تعطیلي به  دلیل انجام دو بازي 

ملي در روزهاي هفت و 12 فروردین است و بنابراین سازمان 
لیگ نمي تواند از این روزها هم بهره اي ببرد. هفته بیست وپنجم 
لیگ برتر از روز 14 فروردین آغاز مي شود و در این روز تیم هاي 
تراکتور، سپاهان، استقالل و پرسپولیس همگي بازي خواهند 
داشت. با توجه به اینکه بازي ایران و کامبوج در کامبوج فقط 
دو روز قبل یعني 12 فروردین برگزار مي شود احتمال تغییر 
در این تاریخ و عقب افتادن هفته بیست وپنجم نیز وجود دارد. 
طبق برنامه اي که فعال اعالم شده، هفته هاي باقیمانده لیگ از 
14 فروردین تا 21 اردیبهشت برگزار مي شوند تا لیگ در تاریخ 

21 اردیبهشت به پایان برسد. 
مشکل بزرگ ســازمان لیگ این اســت که نمي تواند این 
تاریخ را عقب تر ببرد تا بازي هــاي عقب افتاده و جام حذفي را 
در برنامه اش جا بدهد. چراکه تیم هاي صعودکننده از مرحله 
گروهي لیگ  قهرمانان باید در مرحله یک هشتم نهایي به میدان 
بروند که بازي رفت این مرحله در هفته آخر اردیبهشت و بازي 

برگشت در هفته اول خرداد انجام خواهد شد. بعد از آن تاریخ 
هم دوباره نوبت به اردوي تیم ملي مي رسد که براي دو بازي مهم 
مقابل بحرین و عراق )15 و 20 خرداد( برپا خواهد شد. به این 
ترتیب و چنان که کامال از برنامه ها مشخص است سازمان لیگ 
باید قید تعطیالت نیم فصل را بزند و 6 بازي لغو شده را در دي ماه 
برگزار کند. تیم هایي که بازي عقب افتاده دارند )به خصوص 
تراکتور و پیکان که هر دو بازي شان در این دو هفته لغو شده( 
احتماال باید قید اردوي نیم فصل را هم بزنند و براي بازیکنان 
خارجي این تیم ها نیز خبــري از مرخصي نخواهد بود. ضمن 
اینکه استقالل و شهرخودرو نیز در همین مدت باید در پلي آف 
لیگ  قهرمانان به میدان بروند. تمــام بازي هاي عقب افتاده و 
پلــي آف و... در همین مقطع برگزار مي شــود و پس از آن هم 
سازمان لیگ باید امیدوار باشد که از هفته هجدهم تا پایان لیگ 
هیچ مسابقه اي لغو نشود چون دیگر مجالي براي برگزاري آن 

بازي ها وجود نخواهد داشت.

باتماممشكالتکشورکاراتهبهخواستههايشرسيد

سجاد گنج زاده: برای سهمیه المپیک کری خوانی نداریم
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